Gebruik/nederzettingen:
land- en bosbouw, landelijke nederzettingenstructuur
Inwoners in het biosfeerreservaat: 20.000; 35 inwoners/km²
Natura 2000-gebieden:
Flora-Fauna-Habitat-gebied „Elbe-laagland tussen Schnackenburg en Geesthacht“ volgens de FFH-richtlijnen van de EU
Oppervlakte: 227 km²
Vogelreservaat „Niedersächsische Mittelelbe“ volgens de EUrichtlijnen voor vogelbescherming
Oppervlakte: 325 km²
Natuurgebied en landschapstypes:
onderste laagland van de Mittelelbe,
riviervlaktelandschap met natte weiden, hoefijzermeren en
ooibos-overblijfselen, rivierkleilandschappen, beboste dalzandgebieden en binnenduinen
Locatie:
Noordoost-Nedersaksen, 50 km ten zuidoosten van Hamburg
Districten: Lüchow-Dannenberg en Lüneburg
Oppervlakte: 567 km²
Uitbreiding: 96,5 Elbe-kilometer van Schnackenburg naar
Lauenburg, (vanaf Elbe-kilometer 472,5 tot 511,5 westelijk en
vanaf 511,5 tot 569 aan beide zijden van de Elbe)
Hoogte: 5 tot 109 m boven NAP
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het dal
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Zijrivieren

Rivierlandschap
met (model)karakter

De Duits-Nederlandse samenwerking
speelt ook een rol in de activiteiten van
de Biosphärenreservatsverwaltung. Sinds
2017 werkt men samen met Staatsbosbeheer, het Nederlandse equivalent voor het beheer van bosbouw- en natuurbescherming. De focus van de gezamenlijke inspanning is
de uitwisseling van ervaringen op het gebied van beheer van
de riviervlaktes in wetenschappelijk opzicht, maar ook voor
het onderwijs en de public relations.

Waar in de late zomer de witte zandbanken van de Elbe
droog liggen, groeien planten zoals de Engelse alant,
riempjes, Elbe-stekelnoot en zwarte populier. Van de
natuurlijke hardhouten ooibossen zijn maar kleinschalige
resten en enkele eiken en iepen overgebleven.
Meer dan 100 ooievaarsparen broeden in het biosfeerreservaat. De natte uiterwaarden geven voldoende
voedsel en de ooievaars hebben veel nakomelingen. De
overstroomde Elbe-weides vormen een internationaal
belangrijk rustgebied voor trekvogels en overwinterende
wad- en watervogels.

Voor de overwinterende vogels uit de noordelijke toendra’s
is dit landschap een ideaal gebied om uit te rusten.
Wilde en kleine zwanen en taigarietganzen en kolganzen
verblijven tijdens hun trek- en rusttijden graag in de Elbtalaue.
De restanten van de oude rivierdynamiek vormen een
zeldzame habitat van semi-natuurlijke hoefijzermeren,
verzandingsgebieden en kwelvijvers voor bedreigde vissoorten zoals de kleine en grote modderkruiper en amfibieën
als de roodbuikvuurpad en de kamsalamander.
Elbmarsch
In de ingedijkte Elbmarsch vertoont het landschap nog
steeds sporen van het historische gebruik van het gebied:
slagenlandschappen in de Lüneburger Elbmarsch (die zijn
aangelegd met behulp van Nederlandse waterbouwtechnieken), cultuur op rillen langs de dijken, slotenstelsels,
knotwilgen, fruitboomlanen, hagen en knoestige oude
eiken in de Auen-dorpen en langs het open akkerland.
Er zijn nog extensief gebruikte graslanden te vinden, maar
door de hoge exploitatiedruk worden ze wel zeldzamer.
Dit vermindert de ontwikkelde diversiteit van leefgemeenschappen in het grasland. Opvallend is de terugloop
van het aantal weidevogels zoals de kievit, tureluur, grutto
en de wulp.

Kenmerken

Duits-Nederlandse ontmoetingen

De Elbtalaue – een semi-natuurlijk landschap met een rijke biodiversiteit

Status:
Nedersaksisch deel van het UNESCO-biosfeerreservaat
„Flusslandschaft Elbe“, jaar van erkenning: 1997
Nationale wettelijke bescherming: wet op het biosfeerreservaat „Niedersächsische Elbtalaue“ (NElbtBRG) d.d. 14
november 2002

Hitzacker, de zetel van het bestuur van het
biossfeerreservaat, is de geboorteplaats van
Prins Claus von Amsberg en vormt een verbinding tussen de Elbtalaue en Nederland.
Ter ere van de Nederlandse Koninklijke familie zijn hier de
door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix ingewijde
„Prins Claus Promenade“, een Prins Claus buste en een kleine tentoonstelling over Prins Claus in het streekmuseum
„Altes Zollhaus“ te zien. Ter gelegenheid van de inhuldiging
van Koning Willem Alexander werd een „Koningslinde“
geplant. Hierdoor is Hitzacker een belangrijke locatie langs
het 2.400 km lange vakantietraject „Oranier Route“ (meer
informatie op www.oranjeroute.nl).

Elbe en voorland
Nog steeds is de Elbe een semi-natuurlijke rivier. Veel
historische oeverstructuren, vloedgeulen en hoefijzermeren zijn bewaard gebleven. Het Elbe-voorland staat
regelmatig onder water. Aan de oevers liggen wilgenooibossen, rietlanden en er staan hoge vaste planten. Hier
woont de Elbe-bever waarvan de populatie is gegroeid
tot 300 dieren in de Nedersaksische Elbtalaue. Op veel
plaatsen komt hier ook de visotter voor.

Ze worden bewoond door dieren zoals de boomleeuwerik,
nachtzwaluw, mierenleeuwen, zandbijen en vleugelsprinkhanen. In de duindalen hebben zich kleine hoogveengebieden ontwikkeld. Restanten van oude gemengde loofbossen
zijn bewaard gebleven op de voedselrijke, vochtige kleigronden. Kenmerkend voor deze bossen is de hoge biodiversiteit. Bedreigde vogelsoorten zoals de rode en zwarte
wouw, zwarte en middelste bonte specht, de zeearend en
zwarte ooievaar voelen zich hier thuis.
Duinen en bossen
Het binnenduingebied van de
Elbtalaue ontstond ongeveer
15.000 jaar geleden na de ijstijd.
Zuidwestelijke winden bliezen het
dalzand omhoog en zo vormden zich
heuvels tot wel 35 m hoog vooral aan de oostrand van de
Elbtalaue. De grootste duinen ontstonden tussen Neuhaus
en Tripkau. Hier werd in de 19e eeuw een dennenbos aangelegd. Alleen op het Stixer-duin verplaatst de wind het
zand nog over een klein gebied. De open dennenbossen
worden afgewisseld met rendiermos, buntgrasgebieden en
open zandvlaktes.
Blauwvleugelsprinkhaan

GEH

Gesellschaft zur Erhaltung
alter und gefährdeter Haustierrassen

De Elbtalaue –
een cultuurlandschap met vele gebruiksmogelijkheden
Landbouw
Sinds de indijking vanaf de 14e eeuw speelt de landbouw
een steeds grotere rol in de marsch. De vruchtbare kleibodem was moeilijk te bewerken maar gaf een hoge opbrengst.
Tegenwoordig worden hier voornamelijk wintergraan en
winterkoolzaad geteeld. Op de lichtere zandgronden nemen
hakvruchten steeds meer ruimte in. Als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie is de teelt
van maïs ook toegenomen. De uiterwaarden van de Elbe en
haar zijrivieren zijn alleen geschikt voor extensief te gebruiken graas- en maaigebied.
De uitgestrekte graslanden in het rivierkleilandschap daarentegen worden intensief gebruikt als maaiweides met jaarlijks
twee tot drie maaibeurten voor de teelt van hoogwaardig voer
voor de melkveehouderij. Van het voor riviervlaktes kenmerkende periodiek inunderend grasland met zijn typische planten is nog maar weinig overgebleven.
Vrijwillige afspraken worden gemaakt
met als doel de soorten en biotopen
te beschermen tijdens het gebruik
als landbouwgrond.
Een ooievaar op zoek naar voedsel

Snoekbaars

De Elbtalaue –
een landschap om van te genieten

Duindennenbos in de buurt van Zeetze

Elbe-vissers aan het werk

Bosbouw
Bijna een kwart van het biosfeerreservaat is bebost. Op de
duinen en het schrale dalzand overheersen dennenbossen
die ook interessant zijn voor het behoud van de natuur.
Het loofbosaandeel is 22%. Loofbossen zijn tegenwoordig
kleinschalig te vinden in de uiterwaarden en dicht bij het
grondwater liggende plekken in de marschen. De
staatsbossen worden onderhouden door het
Forstamt Göhrde. Op het beheer worden de
principes van ecologische bosontwikkeling voor
de lange termijn toegepast. Op typische plekken van de Elbtalaue worden ongerepte bossen
op hun beloop gelaten. Veel bosbouwmaatregelen, ook in
privébossen, zijn gericht op een semi-natuurlijk behoud van
het bosbestand, bijvoorbeeld door de hoeveelheid loofbos te
vergroten.
De Forstverwaltung en de Biosphärenreservatsverwaltung
werken nauw samen aan specifieke maatregelen waar het
gaat om de bescherming van soorten zoals vogels, vleermuizen, vlinders enz.

Visvangst
In het verleden was de Elbe een van de meest visrijke
rivieren in Europa. Door de bouw van kribben aan het
einde van de 19e eeuw verdwenen veel gebieden met vlaken stilstaand water, waarmee de natuurlijke leefomgeving
van de vis verloren ging. Uiteindelijk leidde de lozing van
industrieel afvalwater in de bovenloop van de Elbe tot een
aanzienlijke achteruitgang van de visstand. Sinds de waterkwaliteit van de Elbe weer verbetert, neemt de visstand
weer toe en wordt de Elbe-visserij steeds belangrijker.
Alleen al in 1999 werden 40 vissoorten geteld in het
gebied van het biosfeerreservaat, helaas wordt de historische opbrengst van de belangrijke „broodvissen“ zoals
paling en snoekbaars vandaag de dag niet meer gehaald.
De voorheen veel voorkomende soorten zoals steur, elft,
fint, rivierprik, (Noordzee)houting en zalm zijn verdwenen of komen nog slechts af en toe voor. Er zijn maar
twee beroepsvissers in het biosfeerreservaat en daarnaast
25 vissers in deeltijd. De hengelsport op de Elbe en de
zijwateren en zijrivieren speelt daarentegen een grote rol
van betekenis.

Ontdek de natuur: het aanbod
Het landschap aan de Elbe is uitermate geschikt voor toerisme in de natuur. Het doel is hier om het gebied zodanig
attractief te maken zonder het nadelig te beïnvloeden. Er is
informatie over wandel-, fiets- en ruiterpaden, aangespannen-, boot-, kano- en vlottochten en romantische visplekken. Er zijn zes informatiecentra in het biosfeerreservaat in
Bleckede, Neuhaus, Preten, Konau, Dannenberg en Gartow,
waar kaarten van natuurleerpaden, informatieborden en thematische folders beschikbaar zijn. Zo kunnen toeristen de
bijzonderheden van de natuur en het landschap op allerlei
manieren ontdekken.
Op opvallende plaatsen bieden uitkijktorens een panoramisch zicht over het Elbe-landschap. Een verrekijker mag
zeker niet ontbreken. Vraatsporen van Elbe-bevers of de
grote diversiteit aan vogels: alle seizoenen presenteren zich
op hun best voor observaties onderweg. Wie van de natuur
houdt, vindt in deze omgeving een rijk aanbod aan kampeer- en camperplaatsen.
De Seegeturm bij Nienwalde
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De Ark-regio en het Ark-centrum Amt Neuhaus
Ruwwollen Pommerse schapen, Vorwerk kippen, Rijnlandse trekpaarden of kleurrijke Bentheim varkens: deze en
andere oude veerassen kunt u ontmoeten in de Ark-regio
„Flusslandschaft Elbe“. Meer dan 50 dierrassen worden hier
gefokt in meer dan 150 boerenbedrijven. Het doel van dit
“Ark-concept” is om de aandacht weer te vestigen op deze
diversiteit, het behoud en de promotie ervan. Het startpunt
voor het verkennen van de Ark-regio is het Ark-centrum
Amt Neuhaus (Am Markt 5, 19273 Neuhaus,
www.archezentrum-amt-neuhaus.de). De Duitstalige
tentoonstelling biedt een levendig inzicht in de Ark-regio
met zijn oude landbouwdierrassen en gewassen, wilde dieren
en planten van de Elbtalaue en hun interactie met mensen.
Het toont de speciale geschiedenis van Amt Neuhaus, de
ontwikkeling van nederzettingen en landschappen en laat de
Nederduitse bijzonderheden van de regio zien. Interactieve
exposities zorgen voor een „ervaring met alle zintuigen“ voor
jong en oud. Er worden regelmatig gratis rondleidingen door
de tentoonstelling gegeven en op aanvraag ook voor groepen.
Producten van de Ark-boerderijen worden hier verkocht.
Poitou ezel op de hoeve Petersen

Biosphaerium Elbtalaue – Schloss Bleckede
Het Biosphaerium, het informatiecentrum van het biosfeerreservaat, is een uitstekend startpunt voor een reis
door de Elbtalaue (Schlossstraße 10, 21354 Bleckede,
www.biosphaerium.de). De Duitstalige tentoonstelling
presenteert de unieke natuur en toont de inspanningen
om deze wereld te beschermen. Windmachines, een piano
met vogelgeluiden en nog veel meer tentoonstellingsobjecten stimuleren bezoekers om zelf actief te worden. In
het enorme aquarium zwemt een grote diversiteit aan
Elbe-vissen. In een semi-natuurlijke omgeving is de bever
op het land, in het water en in een toegankelijke burcht
te zien. Er worden rondleidingen gegeven voor groepen
en de „milieu-ontdekkingen“ bieden een breed scala aan
activiteiten voor scholen, volwassenen met kinderen,
voor jong en oud. Het Biosphaerium is toegankelijk voor
gehandicapten. De Tourist Information in het Biosphaerium geeft tips over de mooiste bestemmingen langs de
Elbe, accommodaties, actuele evenementen en meer. Een
20-meter hoge uitkijktoren, een café en een winkel met
lokale producten maken het aanbod compleet.
Steur in het aquarium van het Biosphaerium
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Noordse zwanen en ganzen als wintergasten

UNESCO biosfeerreservaten –
een wereldwijd netwerk
UNESCO biosfeerreservaten claimen modelregio‘s te
zijn. Hier moet het duurzaam gebruik van de natuur door
mensen worden getest en onderzocht.
De basis is het UNESCO-programma „Mens en Biosfeer“
(MaB). Van 1976 tot 2019 werden 701 biosfeerreservaten
opgezet in 124 landen verspreid over de hele wereld.
Dit mondiale netwerk moet o.a. tonen hoe wereldwijde
milieuproblemen kunnen worden opgelost. De toekomstbestendigheid van de samenleving hangt af van de vraag
of het mogelijk is om een rechtvaardige mondiale ontwikkeling te initiëren en de werking van ecosystemen te
handhaven.
In Duitsland zijn er momenteel 16 UNESCO biosfeerreservaten met een oppervlakte van ongeveer 19.600 km².

Schapen als ondersteuning van het landschapsbeheer
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Het UNESCO biosfeerreservaat
„Flusslandschaft Elbe“

Het biosfeerreservaat
„Niedersächsische Elbtalaue“

Het deelstaatgrensoverschrijdende biosfeerreservaat
„Flusslandschaft Elbe“ werd in 1997 door UNESCO
erkend.

Het Nedersaksische deel van het UNESCO-biosfeerreservaat „Flusslandschaft Elbe“ wordt beschermd door de nationale wetgeving op het biosfeerreservaat „Niedersächsische
Elbtalaue“ (NElbtBRG).
De natuurgebieden in het biossfeerreservaat worden conform het Bundesnaturschutzgesetz aangeduid als beschermde zones A, B en C. Dit garandeert het behoud van de
natuur en het landschap. Voor de culturele, sociale en economische waarden en functies worden passende ontwikkelingsmogelijkheden geboden.

Het vertegenwoordigt het ecosysteem van een riviervlakte
van een Midden-Europese rivier. Door deze erkenning
wordt het unieke karakter, de kwaliteit en het hoge ontwikkelingspotentieel gewaardeerd, dat dit rivierlandschap
heeft voor het behoud van de biodiversiteit en het modelkarakter voor regionale ontwikkeling (meer informatie op
www.flusslandschaft-elbe.de).

Natura 2000

Dit zijn het EU-vogelreservaat „Niedersächsische Mittelelbe“ en het grote, overlappende FFH-gebied „Elbe-laagland
tussen Schnackenburg en Lauenburg“.
De vogels en overige dieren,
waarvoor de bescherming door
Europa van groot belang is, zijn
bijvoorbeeld de bever en otter, de
roodbuikvuurpad, vleermuizen en vele
soorten vogels, zoals de witte en zwarte
ooievaar, roof- en weidevogels, middelste bonte
specht en de sperwergrasmus.

Aan de oevers van de Elbe zijn recreatiegebieden aangewezen voor vrijetijdsbesteding en culturele evenementen.
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Met het solar-vlot over de Elbe
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Verkoop van regionale producten op lokale markten

Impuls voor de regio: op weg met gecertificeerde
natuur- en landschapsgidsen
Met een solar-vlot de Elbe op, met een schepnet naar een
kreek, op de fiets langs de grenshistorische paden of te voet
naar een beverburcht, er is altijd wel iets te beleven met de
gecertificeerde natuur- en landschapsgidsen van het biosfeerreservaat. In het kader van een cursus van 70 uur hebben
deze gidsen creatieve tochten ontwikkeld voor zowel gasten
als bewoners.
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Het deelstaatgrensoverschrijdende partnerinitiatief in
het biosfeerreservaat is representatief voor dit idee. Meer
dan 170 bedrijven uit elf sectoren zijn sinds 2011 gecertificeerd op basis van vastgestelde criteria en zetten zich
in voor duurzame regionale ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor de sectoren gastronomie en accommodatie,
handel en ambacht, onderwijs en toerisme, landbouw en
voedselproductie.
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Büchen

Schwarzenbek
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Duurzaamheid als leidraad –
partner van het UNESCO biosfeerreservaat
De Niedersächsische Elbtalaue werd in 2006 door de
deelstaatregering uitgeroepen tot „Modelregio voor
duurzame ontwikkeling“. Strategieën voor de uitvoering
van duurzame milieuprojecten moeten hier worden uitgewerkt. Ze hebben tot doel de regio te ontwikkelen en te
promoten door een milieuvriendelijke aanpak, duurzaam
toerisme en vervoer en behoud van regionale natuur en
cultureel erfgoed.

Het behoud van cultureel
erfgoed: fruitboomlanen
– fruit uit de Elbtalaue
De oude lanen met fruitbomen in het biosfeerreservaat zijn cultureel erfgoed dat
ook voor toekomstige generaties bewaard moet blijven.
Onder het leidende principe „Soorten beschermen – fruit
verwerken“ werden en worden projecten voor het onderhoud en het gebruik van de fruitboomlanen en boomgaarden in het biosfeerreservaat ontwikkeld, b.v. door de
Vereniging Konau 11 - Natur e.V. Obstsortenlehrpfade.
Hier is informatie verkrijgbaar over deze schatten van het
Elbe-landschap. De verkoop van regionaal fruit en andere producten zoals vruchtensap, gedroogd fruit, jam en
schnaps, stimuleert duurzaam gebruik.
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Gallin
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Van biodiversiteit tot regionale ontwikkeling
Het beheer van de biosfeerreservaten als modelregio‘s voor
duurzame ontwikkeling stelt hoge eisen. Als professionele
basis ligt er een uitgebreid biosfeerreservaat-plan, dat na
opstelling regelmatig dient te worden bijgewerkt.
Een van de belangrijkste taken is het behoud van de biologische diversiteit. De Biosphärenreservatsverwaltung
implementeert maatregelen voor het beheer van het aantal
bezoekers. Zij initieert en coördineert bovendien tal van
zorg- en ontwikkelingsmaatregelen en maatregelen voor
bescherming van de soorten in het gebied. Bij de uitvoering van EU-steunprogramma‘s voor duurzaam, natuurvriendelijk gebruik van het gebied geeft deze organisatie
professionele ondersteuning en advies. Dit omvat de
bescherming van grasland, financiële compensatie van economische nadelen, habitatbeheer en de bescherming van
flora en fauna. Bij planningen en projecten van derden in
het biosfeerreservaat behartigt zij de belangen van natuurbehoud. Deze projecten omvatten procedures met betrekking tot de ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen,
landhervorming en het bouwen van dijken en wegen e.d.
De Biosphärenreservatsverwaltung coördineert en begeleidt diverse onderzoeksprojecten en plannen in het gebied
evenals maatregelen in het kader van milieuobservatie.
Een ander centraal verantwoordelijkheidsgebied is educatie op het gebied van duurzame ontwikkeling als basis
voor een diepgaand, toekomstgericht leerproces voor de
bevolking.
In het kader van regionaal management werkt de Biosphärenreservatsverwaltung nauw samen met gemeentes
en diverse belangengroeperingen. Zij draagt bij aan planningsprocessen, de sturing van subsidies en de ontwikkeling van een innovatief toeristisch aanbod die een impuls
geven aan duurzame regionale ontwikkeling.

Rode wouw
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Werken aan een
duurzame ontwikkeling

Gebied A (16 540 ha):
Nederzettingen en hun omgeving, landbouw- en bosgebied.
Gebied B (20 100 ha):
Gebieden die voldoen aan de eisen van een landschapsbeschermingsgebied, voornamelijk grasland, akkerland en bossen.
Gebied C (20 120 ha):
Gebieden met het karakter van natuurreservaten zoals
de Elbe, de riviervlaktes, de laaglanden van de zijrivieren,
groengebieden en bossen, inclusief de dynamische regio’s
waarin de natuurlijke ontwikkeling op het grondgebied
van Nedersaksen moet worden geïnitieerd zoals bossen,
veen, moerassen en wateren.

Grote delen van het biosfeerreservaat zijn in potentie zo
belangrijk dat ze tot het door Europa beschermde natuursysteem NATURA 2000 behoren.

Het bestuur van de Niedersächsische Elbtalaue is belast
met het beheer van en de zorg voor het biosfeerreservaat.
Een adviesraad, bestaande uit vertegenwoordigers van
lokale gemeenten en in het gebied actieve belangengroepen,
is betrokken bij belangrijke kwesties over gebiedsontwikkeling. De taken met betrekking tot milieueducatie en
-informatie zijn vooral overgedragen aan het Biosphaerium
Elbtalaue en het Ark-centrum Amt Neuhaus.

Het UNESCO biosfeerreservaat heeft een oppervlakte
van ongeveer 2.822 km² en strekt zich 400 km langs de
Elbe uit door de vijf deelstaten Saksen-Anhalt, Brandenburg, Nedersaksen, Mecklenburg-Voor-Pommeren
en Sleeswijk-Holstein. Nedersaksen is ongeveer 20% toe
te schrijven, dat zijn 567 km² over een stroomlengte van
ongeveer 95 km.

De zone-indeling in het biosfeerreservaat „Niedersächsische Elbtalaue“
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De Elbtalaue in de omgeving van Radegast
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